
13. NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 

 

doc. MUDr. Anny Lesňákovej, PhD. 

za profesora v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE: 

 

Meno a priezvisko, tituly:  Anna Lesňáková, doc., MUDr., PhD.  

 

   

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

■  2009 – docent v odbore Verejné zdravotníctvo,   VŠZaSP sv.  Alžbety, n. o., Bratislava 

■  2007  PhD.  v odbore Verejné zdravotníctvo, Trnavská  univerzita, Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej   práce, Trnava  

■  1973 – 1979 - vysokoškolské štúdium, Lekárska fakulta UK, Martin (MUDr.), odbor: 

všeobecné lekárstvo 

 

Ďalšie vzdelávanie:  

■  1983 - atestácia I. stupňa, odbor: vnútorné lekárstvo Lekárska fakulta UK, Martin, 

■  1987 - atestácia II. stupňa v odbore prenosné choroby: Klinika infektológie a geografickej 

medicíny, Bratislava,   

■  2001 atestácia I. stupňa, odbor: všeobecné lekárstvo, Bratislava 

 

Priebeh zamestnaní:  

■  1979 – 1984 sekundárna lekárka  na  internom oddelení, NsP Ružomberok 

■  1984 – 1988 lekárka, infekčné oddelenie, NsP Ružomberok 

■  1988 – 2009 primárka, infekčné odd., NsP Ružomberok 

■  1.10.2009 – trvá prednosta,  infektologická klinika ÚVN  SNP Ružomberok-FN 

 

1. Priebeh pedagogickej činnosti: 

(pracovisko/predmety) 

■  2002 – 2005 - odborný asistent, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  

■  2005 – odborný asistent, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  

■  2009 – docent,  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  

■  2013 – trvá  - dekan Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  

■  2009 - 2014  VŠZaSP Sv. Alžbety 

 

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA: 

 

Téma inauguračnej prednášky: Surveillance nozokomiálnych infekcií v intenzívnej  medicíne 

Dátum zverejnenia prednášky: 12. novembra 2014, denník SME 

Dátum a miesto jej konania:     25. 11. 2014, VŠZSP sv. Alžbety, Nám. 1.mája č. 1 v Bratislave   



 

 

C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

 

predseda: prof. MUDr. Mariana Mrázová, CSc. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

členovia: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU Ružomberok) 

                prof. MUDr. Thomas Szekeres, PhD. (UNI Viedeň) 

                doc. MUDr. Jozef Filka, PhD, PhD. (JČU České Budějovice) 

 

oponenti: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

                prof. MUDr. Karol Kralinský, CSc. (SZU ) 

     doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. (JČU České Budějovice) 

 

 

D.  STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 17. marca 2015 preskúmala 

inauguračný spis doc. MUDr. Anny Lesňákovej, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu 

prednesenej inauguračnej prednášky.  

. 

1. Pedagogická činnosť: 

Pedagogicky pôsobila na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 

2002 – 2005, a od roku 2005 dodnes pôsobí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, najskôr ako odborný asistent a od r. 2009 po habilitácii v odbore Verejné 

zdravotníctvo ako docent a to ako v externej, tak aj v internej forme štúdia.  

 V rokoch 2009 – 2014  pedagogicky pôsobila na Vysokej skole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave.  

Počas svojej kontinuálnej 13-ročnej  pedagogickej činnosti viedla uchádzačka 

praktické cvičenia a prednášala predmety z oblasti infektológie a parazitológie, farmakológie, 

epidemiológie infekčných chorôb, tropických nákaz, antibiotickej politiky.  

Uchádzačka je školiteľkou aj oponentkou bakalárskych, diplomových 

a doktorandských prác študentov verejného zdravotníctva.  

Od. R. 2013 pôsobí vo funkcii dekana na Fakulte zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, je členkou Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, členkou komisie pre dizertačné 

skúšky na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a SZU v Bratislave.  

Je autorkou a spoluautorkou 5 monografií a 3 vysokoškolských učebníc. 

 

 

 

 

 



2. Vedecká škola 

 V rámci vedeckej školy vychovala 2 doktorandov, v súčasnosti školí 2 PhD. 

študentov.  Ďalej bola školiteľkou pri 3 rigoróznych, 12 diplomových a 7 bakalárskych 

prácach. Uchádzačka oponovala 8 doktorandských prác a 2 grantové úlohy. 

 

 

3. Vedecký výskum 

Vedecko-výskumná činnosť uchádzačky má širší záber – od problematiky 

zdravotnej a sociálnej edukácie v rómskych komunitách a analýzy zdravotného stavu 

rómskeho etnika  a sociálne slabších skupín, cez projekty zamerané na  negatívne dopady 

stresovej záťaže v oblasti vzdelávania u študentov aj učiteľov, všetky z nich sú významnou 

oblasťou verejného zdravotníctva,  ale aj viac epidemiologicky a medicínsky zamerané 

projekty týkajúce sa epidemiológie ehrichiózy-anaplazmózy na Slovensku,  mechanizmov a 

nových markerov vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu, rizikových faktorov 

mozgového infarktu. Uchádzačka tiež participovala na projekte Ministerstva obrany SR, ktorý 

sa týkal prípravy krvných derivátov v poľných podmienkach. Posledné roky bol vedecký 

výskum zameraný na oblasť surveillance nozokomiálnych nákaz a skvalitnenie vzdelávania 

pre nelekárske študijné odbory.  

Uchádzačka je riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou 12 výskumných projektov, z toho 

6 medzinárodných a 6 domácich a 1 KEGA projektu.  

Doc. Lesňáková sa pravidelne podieľala na príprave konferencií s medzinárodnou 

účasťou. Je členkou medzinárodného Consorcia Argentína a členkou redakčnej rady Slovak 

Journal of Health Science. 

 

 

4. Prednášková činnosť  

 Uchádzačka absolvovala 6 pozvaných prednášok, všetky v zahraničí, zúčastnila 

sa na 53 konferenciách, z toho 15 bolo zahraničných. Prednášky boli zamerané najmä na 

problematiku infektológie a tropických chorôb, ďalej na problematiku antibiotickej politiky, 

farmakokinetiky, monitorovania hladín liekov, Jacob-Creutzfeldtovej choroby a napokon na 

problematiku surveillance nozokomiálnych nákaz. 

 

5. Publikačná aktivita 

Uchádzačka je spoluautorkou  4 monografií a 3 vysokoškolských učebníc. Publikovala 

105 prác, z toho 84 in extenso publikácií, 14 publikácií v CC, 28 v impaktovaných 

časopisoch.  Ako prvý autor publikovala 23 prác. Počet citácií je 111, z toho v databáze Web 

of Science alebo SCOPUS 

 

6. Prínos pre vedu 

 

Doc. MUDr. Anna Lesňáková, CSc. svojím výskumom výrazne prispela k prevencii 

v oblasti verejného zdravotníctva a epidemiológie a tiež v oblasti prevencie nozokomiálnych 

nákaz, ktoré sa významne podieľajú na morbidite a mortalite hospitalizovaných pacientov. 

Skvalitnenie surveillance pomocou projektu INICC s perspektívnym sledovaním online 



systémom s relevantnými výstupmi by mohlo významne objektivizovať výskyt 

nozokomiálnych nákaz nezávisle od hlásnej služby zdravotníckych pracovníkov a tým 

následne byť podkladom pre vypracovanie účinných preventívnych opatrení na regionálnej 

a aj medzinárodnej úrovni. 

 

 

 

E. Hodnotenie inauguračnej prednášky  

 

doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  dňa 25. novembra 2014 na Vedeckej rade VŠZaSP sv. 

Alžbety predniesla  inauguračnú prednášku s názvom „Surveillance nozokomiálnych infekcií v 

intenzívnej medicíne“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s §4 ods.9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 

Z.z., v znení neskorších zmien, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Vo svojej inauguračnej prednáške uviedla problematiku surveillance nozokomiálnych nákaz 

z pohľadu prístupu jednotlivých zdravotníckych zariadení na Slovensku. Hlásenie 

nozokomiálnych nákaz je nedostatočné a neodráža skutočnú realitu výskytu nozokomiálnych 

nákaz. Informovala prítomných o tom, že vykonávanie preventívnych opatrení je v slovenských 

zdravotníckych zariadeniach ešte stále nedostatočne riešené a podceňované.  

Vo svojej práci sa doc. Lesňáková zamerala na sledovanie najčastejšie sa vyskytujúce NN, a to 

ventilačnú pneumóniu, katétrové infekcie krvného prúdu a katétrové infekcie močového traktu 

súvisiace s používaním invazívnych diagnostických a terapeutických postupov (umelá pľúcna 

ventilácia, centrálne venózne katétre, močové katétre) u pacientov  hospitalizovaných na Klinike 

anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) SNP FN 

v Ružomberku v období od 01.1.2013 do 30.06.2013. 

Údaje boli vložené a spracované on-line systémom vytvoreným Medzinárodným konzorciom 

pre kontrolu nozokomiálnych infekcií (International Nosocomial Infection Control 

Consortium (INICC). Výskyt NN v sledovanom období bol 27,7%, čo je 28,71 prípadov na 

1000 dní hospitalizácie, z toho  celkový počet prípadov katétrových infekcií krvného riečiska 

na 1 000 dní s CVK bol 4,71 (11,1 %) a počet prípadov ventilačných pneumónií na 1 000 dní 

s UPV bol 8,64 (22,2 %).  Najčastejšie sa vyskytovali katétrové infekcie močového traktu, s 

počtom 21,24 prípadov infekcií na 1 000 dní s močovým katétrom (66,7 %), čo je 

niekoľkonásobne viac ako sú štandardné hodnoty na JIS, publikované organizáciou INNIC 

alebo CDC. Na základe uvedených výsledkov boli vypracované odporúčania zamerané na 

zistenie príčiny vysokého výskytu NN na daných oddeleniach s následnou implementáciou 

vhodných  intervenčných opatrení na zníženie ich výskytu a tým zlepšenie kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti na oddelení, vrátane aktívnej surveillance NN, 

zavedenia účinných preventívnych opatrení a edukácie pracovníkov.  

Záverom uchádzačka konštatovala, že skvalitnením surveillance a kontroly NI,  kontroly 

hygienicko-epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky, manažmentu 

závažných NI a spätnej väzby k ošetrujúcim lekárom, je možné významne ovplyvniť výskyt 

NI a zvýšiť bezpečnosť pacientov. 

 

 



F.   Záver 

 

Doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou 

prácou prispela k rozvoju odboru Verejné zdravotníctvo. Menovaná v plnom rozsahu spĺňa 

kritériá požadované pre inauguráciu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety a  väčšinu z nich prekračuje. Na základe uvedených skutočností komisia odporúča  

Vedeckej rade VŠZSP sv. Alžbety udeliť doc. MUDr. Anne Lesňákovej, PhD. titul 

profesor v odbore Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

     V Bratislave, dňa 17. marca 2015 

 

 

 

 
predseda: prof. MUDr. Mariana Mrázová, CSc. v, r, 

 

 

členovia: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.        v, r, 

               

 

               prof. MUDr. Thomas Szekeres, PhD.  v, r, 

                 

 

              doc. MUDr. Jozef Filka, PhD.            v, r,. 


